СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19

тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344

УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЛЮБЧО ПЕНЕВ/

ПРОТОКОЛ
St.*

2015г

В изпълнение на Решение № 906 / 01.12.2015 г. на Изпълнителния директор на СБАЛББ
„Света София" ЕАД - Любчо Пенев, на 14.12.2015г. от 10.00 часа в аудиторията на СБАЛББ
„Света София" ЕАД, Комисия в състав:
Председател: Петър Савов - началник стопанска и техническа служби
Членове:
1. Анна Малечкова - организатор общ. поръчки
2. Елеонора Стойнова - юрисконсулт

започна своята работа по разглеждане и оценка на постъпилите оферти за Доставка на
канцеларски материали.
На основание Чл.101а от ЗОП, във връзка с Чл14, ал.4 от ЗОП, с Публична покана изх. №
1731 / 01.12.2015г., публикувана в РОП под № 9048358 са получени оферти за Доставка на
канцеларски материали в СБАЛББ "Света София" ЕАД от:
1. Вх. № 1774 / 10.12.2015г. - „РОЕЛ-98" ООД
2. Вх. № 1776 / 10.12.2015г. - „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД
3. Вх. № 1789 / 10.12.2015г. - „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД
4. Вх. № 1790 / 10.12.2015г. - „ОФИС КОНСУМАТИВИ" ООД
Комисията получи по опис офертите от техническия сътрудник в канцеларията.
Членовете на Комисията подписаха декларация за обстоятелствата по Чл.35, ал.1, т.2-4 от
ЗОП.
На заседанието, извършено при условията на Чл.68, ал.З от ЗОП не присъстваха
представители на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по възходящ ред на входящите им
номера, като председателят на Комисията оповести ценовите предложения:

1. Вх. № 1774 / 10.12.2015г. - „РОЕЛ-98" ООД - 6608,38 лв. без ДДС
2. Вх. № 1776 / 10.12.2015г. - „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД - 7547,82 лв.
без ДДС
3. Вх. № 1789 / 10.12.2015г. - „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД - 14536,13 лв. без ДДС
4. Вх. № 1790 / 10.12.2015г. - „ОФИС КОНСУМАТИВИ" ООД - 7213,00 лв. без ДДС

На следващ етап от своята работа, Комисията пристъпи към разглеждане на офертите и
проверка за наличие на изискуемите от Възложителя и съгласно ЗОП документи.

Комисията установи, че и четиримата участници са представили всички изискуеми от
ЗОП и Възложителя документи и няма пречки от юридическа гледна точка да бъдат
допуснати до класиране.
Въз основа на своята работа, при предварително определен критерий най-ниска цена,
Комисията определи класирането, както следва:
1-во място - „РОЕЛ-98" ООД
П-ро място - „ОФИС КОНСУМАТИВИ" ООД
Ш-то място - „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД

На основание Чл.101д от ЗОП, Комисията предлага на Изпълнителния директор на
СБАЛББ „Света София" ЕАД да сключи договор за Доставка на канцеларски материали с
фирмата, класирана на първо място „РОЕЛ-98" ООД с цена на поръчката 6 608.38 лв. и по
единични цени, съгласно офертата на участника.
КОМИСИЯ:
Председател: Петър Савов
Членове:

1. Анна Малечкова 2. Елеонора Стойнова -

